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Resumo:
Este estudo buscou compreender o posicionamento do Estado Brasileiro, após a crise econômica
mundial de 2008, no sentido de fomentar políticas públicas voltadas ao consumismo ou a prosperidade
compartilhada, no setor automobilístico. Prosperar de maneira compartilhada é permitir que toda
sociedade alcance suas aspirações em um mundo com limites ecológicos (JACKSON, 2013). A
metodologia adotada é de caráter qualitativo, utilizando-se como fontes principais as legislações
federais aprovadas após 2008, revisão literária, ademais de pesquisas de Institutos Especializados. Os
resultados evidenciaram que nas Leis Ordinárias editadas pelo Poder Legislativo, há predominância de
políticas públicas focadas ao Desenvolvimento Econômico, porém não alcançando a prosperidade
compartilhada. Já nos Decretos regulamentários do Executivo, as políticas públicas estão mais
direcionadas ao incentivo do consumo. O estudo demonstrou que as lições da crise, ainda não foram
internalizadas pelos Gestores Públicos, sendo necessárias políticas públicas transformadoras, menos
reféns do consumo.
Palavras chave: Prosperidade Compartilhada, Consumismo, Sustentabilidade, Papel do Governo,
Setor Automobilístico

Consumerism or shared prosperity: guidance of the brazilian state
public policies in the period post-crisis economic global of 2008
Abstract
This study tried to understand the Brazilian State position after the global economic crisis of 2008, in
order to encourage public politics to consumerism or shared prosperity in the automotive sector.
Prosper in a shared way is to enable every society achieve its aspirations in a world with ecological
limits (JACKON, 2013). The methodology used was qualitative, using as main sources federal laws
approved after 2008, literature review, in addition, to research specialized institutes. The results
showed that in the Ordinary Laws, edited by the Legislature, there is a predominance of public politics
focused to the Economic Development, but not reaching the shared prosperity. However, the Decrees
regulated by Executive, the public politics are directed to the incentive of the consumption. The study
demonstrated that the lessons from the crisis, have not been yet internalized by the Brazilian Public
Managers, being necessary transformative public politics, less hostages of the consumerism and more
focused in a the sustainable economy.
Key-words: Shared Prosperity, Consumerism, Sustainability, Role of Government, Automotive
Industry

1 Introdução
A atuação do homem tem posto em perigo, principalmente nas últimas décadas, os recursos
ambientais renováveis, o que tem provocado o começo do esgotamento desses recursos
finitos, apesar da imensa generosidade da natureza. Nota-se ainda que a população aumenta
constantemente, cada vez há mais edifícios, mais veículos, mais indústrias, mais desperdícios.
Por outro lado, contrastando perigosamente com a sobrevivência do homem, a longo prazo,
cada vez existe menos campos, menos árvores, menos animais; cada vez é mais difícil
encontrar água, alimentos frescos, combustíveis e minerais.
O crescimento sem precedentes do consumo, aliado a essas atitudes impensáveis dos homens,
têm provocado uma série de macroproblemas ambientais. Moraes (2009) cita os principais
macroproblemas ambientais decorrentes da ação do homem sobre a natureza: aumento da
temperatura global da terra, destruição progressiva da camada de ozônio, destruição da
biodiversidade e indisponibilidade de água potável. Essas atitudes provocaram e provocam
além dos desequilíbrios ambientais, os sociais e os culturais, tendo fortes influências na vida
das populações locais (NASCIMENTO; TORRES, 2008).
Um relatório ambiental da Organização das Nações Unidas, já demonstrava a sete anos, que a
humanidade estava acordando para a urgência e importância da questão ambiental, unindo
forças para participar da campanha global contra a mudança climática (SOUZA, et al., 2014).
Esse desenvolvimento sustentável almejado deve ser ambientalmente sustentável no acesso e
uso dos recursos naturais, que seja socialmente sustentável na redução da pobreza e da
desigualdade e que promova a justiça social (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).
Nesse contexto de reavaliação de atitudes, torna-se necessário avaliar duas questões
dicotômicas deste século XXI, o consumismo e a prosperidade compartilhada. O consumismo
pode ser entendido com a atividade de se adquirir bens materiais indiscriminadamente,
seguindo-se em geral influências externas que conduzem de forma compulsiva o
direcionamento do gosto do indivíduo para determinados produtos, fazendo com que ele
acredite que o ato de adquirir tais gêneros lhe proporcionará bem-estar (BITTENCOURT,
2011). A prosperidade compartilhada, segundo Jackson (2013) consiste em nossa capacidade
de florescer como seres humanos – dentro dos limites ecológicos de um planeta finito.
Prosperidade vai além dos prazeres materiais, reside na qualidade de nossa vida e na saúde e
felicidade de nossas famílias. Está presente na força de nossos relacionamentos e em nossa
confiança na comunidade. Depende de nosso potencial de participar da vida da sociedade em
plenitude.
Ainda segundo Jackson (2013), a crise econômica internacional de 2008, nos apresenta
oportunidade única de investir na mudança. De varrer o pensamento de curto prazo que
flagela a sociedade há décadas. De substituí-lo com políticas públicas bem elaboradas e
capazes de lidar com os enormes desafios de enfrentamento das mudanças climáticas, de criar
uma prosperidade duradoura.
A partir dessas considerações, pretende-se responder neste estudo, sob o arcabouço conceitual
do consumismo e da prosperidade comportamento, a seguinte pergunta de pesquisa: Quais
ações, por meio de legislações, foram implementadas pelo Estado Brasileiro, após a crise
econômica mundial de 2008, para fortalecer o consumismo ou a prosperidade
compartilhada no setor automobilístico?
Assim, este presente estudo objetiva conhecer as políticas públicas implementadas pelo
Estado Brasileiro, no sentido de estabelecer um desenvolvimento econômico, social e
ambiental mais sustentável no setor automobilístico brasileiro, talvez menos dependente do
consumismo e mais preocupado com o desenvolvimento da sociedade com um todo.

Considerando que o consumismo pode ser responsável em parte pela degradação do meio
ambiente, o presente estudo se justifica no sentido de verificar e propor a forma de
implementação de políticas públicas alternativas para o desenvolvimento econômico baseado
no consumo consciente, de forma a respeitar a qualidade de vida das gerações futuras.
2 Fundamentação Teórica
2.1 Impactos Ambientais sob os Recursos Finitos
Uma das características da sociedade do século XXI é a crescente preocupação pelas questões
do meio ambiente, destacando-se problemas como o efeito estufa, escassez de energia e água,
e a degradação dos recursos naturais finitos. Essa mudança de atitude não é por acaso. A
sociedade cada vez mais tem vem experimentado a repercussão desses problemas em suas
vidas.
No caso Brasil, a escassez de água que era um problema típico da região nordeste, passou a
ser também um problema de outras regiões. O Estado de São Paulo tem sofrido fortes
consequências de escassez de água durante os últimos anos, necessitando de intervenção dos
gestores públicos no intuito de amenizar a situação. Muitos munícipios declararam estado de
emergência, como é o caso da Prefeitura do Município de Casa Branca, que considerando a
forte estiagem de 2014 e que se apresentava como desastre, declarou situação emergencial
quanto ao abastecimento de água à população, por meio do Decreto 2.224/2014 (CASA
BRANCA, 2014).
Nota-se que a maioria dos impactos ambientais é decorrente da aceleração do
desenvolvimento com ênfase apenas no resultado econômico, sem o devido controle e
preocupação com a preservação dos recursos naturais.
Segundo Moraes (2009), os principais impactos ambientais são produzidos por atividades
econômicas desenvolvidas na maioria das vezes nas grandes regiões industrializadas, mas
também em atividades agrícolas no campo e extrativistas. Analisando a região do Oeste do
Paraná, a Bacia do Paraná 3 é uma região fortemente dedicada à agropecuária e à
agroindústria, constituindo um dos principais polos desse setor no país. Destacam-se a
produção de soja e milho (utilizados como ração), a suinocultura, a avicultura e a pecuária
leiteira. O rebanho de suínos, por exemplo, é superior a 1 milhão de cabeças e a quantidade de
aves chega a 30 milhões, o que resulta em diversos impactos ambientais (ITAIPU
BINACIONAL - ITAIPU, 2010).
Nota-se um paradoxo, no qual uma sociedade consumismo demanda cada vez mais produtos e
serviços, enquanto que os recursos naturais (fatores de produção) diminuem. Dessa forma, a
visão do desenvolvimento clássico, com foco apenas no crescimento econômico e que
prevalece ainda hoje para muitas economias, não leva em consideração, pelo menos em níveis
aceitáveis, a questão dos riscos de esgotamento dos recursos naturais, principalmente os não
renováveis e o impacto das atividades econômicas na degradação do meio ambiente
(MORAES, 2009).
Percebe-se que é iminente uma transição a uma econômica contemporânea, com foco no
equilíbrio do ecossistema como precondição para o desenvolvimento social. Nessa
perspectiva, todos os agentes da sociedade devem desempenhar seus papéis com
responsabilidade social, seja o indivíduo, a coletividade, o Estado, ou as empresas.
2.2 Consumismo e Prosperidade Compartilhada Pós-Crise Mundial Econômica de 2008
A crise econômica mundial de 2008, a maior desde a Grande Depressão da década iniciada
em 1920 e do colapso da Bolsa de Nova York, em 1929, trouxe muitos questionamentos para
as organizações, sociedade e Estado. Entre essas perguntas, mesmo passados seis anos, ainda

se pergunta qual é o papel dos Estados na regulamentação dos mercados após a crise
econômica mundial de 2008 e qual deve ser o comportamento do Estado como impulsor de
um desenvolvimento sustentável?
Como lição da crise econômica mundial constatou-se que a globalização, desregulamentação
e a liberalização financeira aprofundou a fragilidade dos mercados, o qual incentivou o
endividamento dos agentes econômicos (GUILLÉN, 2011). Segundo Ramos et al. (2012) a
crise econômica iniciada em 2008 teve uma peculiaridade, não ocorreu nos países em
desenvolvimento, mas nos países centrais do capitalismo, e com proporções e
desdobramentos mais amplos, o que provocou um processo de transformação nos mecanismos
de governança global.
Há praticamente cinco anos atrás, Stiglitz (2009) já alertava sobre a necessidade de
estruturação do sistema econômico. Segundo o autor, essa reestruturação garantiria que os
frutos da prosperidade fossem mais amplamente compartilhados e que o sistema fosse mais
estável. Tal tarefa não seria realizada durante a noite, mas essa uma tarefa deveria ter iniciado
logo após a crise.
Assim, os Estados implementaram ou deveriam ter implementando medidas duradouras e de
longo prazo, no sentido de transformar seus processos econômicos e produtivos. Uma
transformação no sentido de criar melhores postos de trabalho, como resultado do trabalho
conjunto das organizações e cidadãos, talvez menos dependente do setor de serviços e aberto
a adoção de novas tecnologias.
O consumo talvez seja um dos fenômenos de maior relevância nas sociedades ocidentais
desde a metade do século XX. No transcurso deste período passou de ser uma atividade em
que participava fundamentalmente as elites, a fazer parte do estilo de vida das pessoas
comuns. O termo consumo tem raízes etimológicas tanto inglesa como francesa. Na sua forma
original consumir significava destruir, saquear, submeter, acabar ou terminar. É uma palavra
advinda a partir de um conceito de violência e, até o presente século, tinha tão só conotações
negativas. A metamorfose do conceito de consumo desde o vício até a virtude é um dos
fenômenos mais importantes observados durante o transcurso do século vinte (DÍAZ, 2012).
Consumir é um ato inerente ao ser humano. Desde a era agrícola, o consumo tornou-se a base
para as atividades humanas e seu desenvolvimento. Há dez mil anos, o cultivo da terra em
pequenas aldeias, o aparecimento da troca e o conceito de valor deram início ao surgimento
de uma nova sociedade que emerge entre os séculos XVI e XVIII, a Sociedade de Consumo
(VAN DAL, 2012).
Os bens materiais oferecem a capacidade de facilitar nossa participação na vida da sociedade.
E, enquanto fizerem isso, contribuirão para nossa prosperidade. No entanto, a sociedade
moderna tem tido dúvida sobre questões existenciais, sobre quem somos e do que se trata
nossa vida. Isso tem gerado ansiedade e excitação que tem sido compensada de certa maneira
pelas novidades (JACKSON, 2013).
Bittencourt (2011) cita de forma acertada as palavras de Hannah Arendt para explicar os
efeitos do consumismo. Segundo o autor, em nossa necessidade de substituir cada vez mais
depressa as coisas mundanas que nos rodeiam, já não podemos nos dar ao luxo de usá-las, de
respeitar e preservar sua inerente durabilidade; temos que consumir, devorar, por assim dizer,
nossas casas, nossos móveis, nossos carros. Nesse contexto existencial, o Homo Consumens,
conforme define o autor, adquire uma imensidão de bens materiais como uma espécie de
terapia para vencer a sua angustiante solidão afetiva diante da ausência de valor humano no
mundo circundante. Com essas atitudes o homem “moderno” acredita preencher
satisfatoriamente o seu vazio existencial, fonte de depressões e de sensações de descrença,

isto é, da ausência de um projeto existencial seguro. Nota-se que os bens materiais adquiridos
fracassam no sentido de atender os anseios e ideais de uma sociedade que por vezes tentam
fugir de uma realidade. Ao fracassar deixam aberta a necessidade futura de novos anseios e,
assim, estimulam o apetite por mais bens.
Nesse contexto surge o problema do esgotamento dos recursos naturais. O incremento das
atividades de produção, no intuito de atender a uma sociedade clamante por novidades,
provoca em muitas ocasiões a exploração indiscriminada do meio ambiente.
Por outro lado, uma governança focada na prosperidade compartilhada depende de
fornecimento de capacitação para que as pessoas floresçam dentro de certos limites. Esses
limites não são estabelecidos por nós, mas pela ecologia e pelos recursos de um planeta finito
(JACKSON, 2013). Nesse sentido, é fácil inferir que a liberdade descontrolada para suprir
nossas ansiedades com bens materiais tornou-se insustentável.
Para produzir essa mudança de mecanismo, esse mesmo autor sugere duas alterações
essências. Primeiro é necessário conserta a economia colocando-a nos limites ecológicos,
reduzindo a dependência implacável do crescimento e encontrar um mecanismo diferente de
alcançar a estabilidade fundamental. A segunda mudança necessária reside na alteração da
lógica do consumismo. Essas mudanças devem proporcionar capacidades para que as pessoas
participem plenamente da vida da sociedade, sem recursos à acumulação material
insustentável ou à competição improdutiva pelo status.
Porém o que necessita um país para lograr a prosperidade compartilhada. Segundo o Banco
Mundial (2013) a prosperidade pode ser de longo alcance se o crescimento gera postos de
trabalhos e oportunidades para todos os segmentos da população. O processo em direção ao
acesso equitativo às oportunidades para todos os cidadãos requer uma visão a largo prazo, a
vontade de construir instituições sólidas, a mudança social e uma forte vontade política.
Nota-se que é necessário certo grado de desigualdade para premiar os talentos, as capacidades
e a vontade de inovar e assumir riscos. São necessários projetos de desenvolvimento
sustentável, que não esqueçam o elemento humano em detrimento de fatores somente ligados
ao meio ambiente, pois o homem faz parte da natureza como ser vivo, já que as posições
extremadas não são promotoras do desenvolvimento sustentável, pois deve haver uma
sinergia entre o homem e a natureza (BRASIL; POMPEU; OLIVEIRA, 2014).
A ideia de que fazer frente à desigualdade é prejudicial para o crescimento econômica está
muito estendida. Porém, pesquisas recentes demonstram de forma contundente que as
desigualdades extremas são prejudiciais para o crescimento. Nos países no qual a
desigualdade econômica é extrema, o crescimento não é tão duradouro e o crescimento futuro
se torna enfraquecido (OXFAM COMMITTEE FOR FAMINE RELIEF-OXFAM, 2014).
Observa-se que no Brasil, a redução da desigualdade da distribuição de renda tem maior efeito
sobre a redução da pobreza, que os efeitos do crescimento da renda. No entanto, percebe-se
que a prioridade da política econômica que continua voltada para os interesses de mercado em
detrimento das reformas estruturais necessárias para a real superação do grave fenômeno da
pobreza (MOREIRA; BRAGA; TOYOSIMA, 2010).
3 Delineamento Metodológico
Este trabalho se constitui em estudo exploratório, no que diz respeito à obtenção de
informações sobre a pergunta desta pesquisa. A técnica utilizada foi do tipo qualitativa.
Segundo Parasunaman (1991), as técnicas de pesquisa qualitativa são mais apropriadas em
situações que requerem estudo exploratório.

O referencial teórico foi construído pelos dados secundários, por meio de pesquisa
bibliográfica, que abrangeu levantamento de informações em livros, artigos, Leis
Governamentais, sítios de Institutos Especializados em Pesquisas.
Uma vez consolidadas as informações, por meio do método de triangulação, foi possível
alcançar respostas à pergunta da pesquisa. Explicando de maneira genérica a triangulação
pode ser definida como a utilização de múltiplos métodos para a investigação de um mesmo
fenômeno em pesquisa. (JICK, 1979; MATHISON, 1988; MORSE, 1991; BLAIKE, 1991; &
DUFFY, 2007).
Os dados que permitiram alcançar as conclusões elencadas nesta pesquisa foram extraídos de
materiais pesquisados entre os nos meses de setembro e outubro de 2014.
O presente estudo investigou o Papel do Estado brasileiro como impulsor de políticas públicas
baseadas no consumismo e/ou na prosperidade compartilhada no setor automobilístico. Dessa
forma, foram as principais fontes de investigação, as ações implementadas pelo Governo
Federal brasileiro, na aplicação das Leis Ordinárias e Decretos aprovados após a crise
internacional de 2008.
No intuito de investigar o papel do Estado como impulsor do consumismo e/ou da
prosperidade compartilhada no setor automobilístico, este estudo investigou por meio do
Portal
de
Legislações
Federais,
disponível
no
sítio
eletrônico
(https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/FrmConsultaWeb2?OpenForm), todas
as legislações ordinárias e decretos editados, regulamentas ou alteradas no período de
01/01/2008 a 30/09/2014, relacionadas ao setor automobilístico.
Segundo o Portal de Legislações Federais, da Casa Civil (2014a), as leis ordinárias são as leis
típicas, ou as mais comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal presentes durante a votação. Já os Decretos editados pelo
Presidente da República, regulamentam as leis e dispõem sobre a organização da
administração pública (CASA CIVIL, 2014b).
Utilizando a ferramenta de pesquisa avança do Portal de Legislações Federais consultaram-se
as seguintes palavras chaves: automóvel, automobilismo, automóvel and indústria, dióxido
and carbono, poluição, carros, ônibus, veículo, veículos, indústria and automotiva, veículo
and elétrico, carburante, transporte, transportes, transporte and sustentável, transporte and
coletivo. Após realizada a pesquisa avançada no site, por meio dessas palavras chaves,
alcançou um total de 203 leis ordinárias em vigência, das quais 09 leis possuíram pertinências
direta ou indireta com o tema desta pesquisa, sendo que não consta nenhuma revogação
expressa. Alcançou um total de 223 decretos em vigência, dos quais 19 possuíram
pertinências direta ou indireta. Os resultados são apresentados nos apêndices 1 e 2.
4 Análise dos Dados e Resultados
Analisando os dados dos apêndices 01 e 02, é possível observar que as legislações editadas a
partir de 2008 foram bastante abrangentes, contemplando os mais diversos temas relacionados
com o setor automobilístico.
Quando se analisa as Leis Ordinárias, há uma predominância de regulamentações focadas à
prosperidade. Verifica-se que nas Leis Ordinárias, realmente há uma predominância do
incentivo a prosperidade compartilhada. No entanto, observa-se que as ações propostas se
aproximariam mais do conceito de desenvolvimento econômico, porém não alcança a
plenitude da prosperidade compartilhada na visão de Tim Jackon (2013).
Para que um país possa alcançar a prosperidade compartilhada segundo a visão de Jackson
(2013), requer-se o desenvolvimento de uma nova macroeconomia para a sustentabilidade,

sendo um motor econômico que não dependa, para sua estabilidade, do crescimento
implacável do consumo e da expansão de utilização de materiais. Políticas públicas podem
contribuir de várias formas para essa tarefa. O desenvolvimento de uma macroeconomia
ecológica; investimento em empregos, ativos e infraestrutura; aumento da prudência
financeira e fiscal; revisão das contas nacionais; política de jornada de trabalho;
enfrentamento da desigualdade sistêmica; mensuração das capacitações e florescimento;
fortalecimento do capital social; e desmantelamento da cultura do consumismo.
Observa-se algumas estratégias governamentais para fomentar o desenvolvimento econômico,
talvez o desenvolvimento sustentável, como é o caso da Lei de Mobilidade Urbana e da
Criação da Empresa de Transporte Ferroviária de Alta Velocidade, porém os resultados
efetivos dessas ações ainda não se traduziram em qualidade de vida para os cidadãos.
Por outro lado, quando se analisa os Decretos regulamentários do Executivo, há uma
predominância de políticas públicas focadas ao incentivo ao consumo. Nota-se que os
decretos, nos termos da Constituição Federal (1988), não possuem caráter inovador da Lei,
devendo se manter fiel a ela. No entanto, o Governo Executivo pode utilizar de conveniência
e oportunidade para direcionar as ações em determinado sentido (CASA CIVIL, 2014c). É
justamente o caso da redução da Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializado – IPI.
Segundo do Art. 154, da Constituição Federal de 1988, a União poderá instituir mediante Lei
complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e
não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. As
disposições do IPI estão descritas no Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010 (Casa Civil,
2014d), que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
No Art. 69 do Decreto nº 7.212/2010, consta que o Poder Executivo, quanto necessário para
atingir os objetivos da política econômica governamental, mantida a seletividade em função
da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, poderá reduzir alíquotas do
imposto até zero ou majorá-las até trinta unidades percentuais.
Nesse sentido, verificasse que em momento de baixo crescimento, a redução do IPI tem sido
uma ferramenta muito usual do Poder Executivo. De fato, a redução da IPI que se iniciou
como uma medida paliativa, contra a crise financeira mundial de 2008, tem se alargado até a
presente data.
Analisando o teor das Leis e dos decretos não é possível concluir, com a absoluta certeza, se
as ações incentivaram o consumismo no setor automobilístico, pois as ações ocorreram a nível
nacional. Talvez a redução do IPI tenha mais sentido na região nordestino, pois número de
veículos é relativamente baixo em relação ao número de habitantes, e ademais há que
percorrer maiores distâncias até os centros comerciais. Porém, talvez fosse importante
indagar-se se teve ou se tem sentido reduzir o IPI dos automóveis em grandes metrópoles que
já não possuem condições de circulação de veículos.
Entre 2001 e 2013, a composição da frota de veículos automotores no Brasil se alterou
substancialmente. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN
(2014), entre 2001 e 2013, o número de veículos de passeio aumentou em um 49%, e o
número de ônibus em um 51%. Considerando que um veículo de passeio suporta no máximo
5 passageiros, infere que o número de transporte coletivo teve um aumento aquém do que
seria necessário. Ademais, nota-se que o aumento da malha viária não seguiu essa tendência
de aumento, o que tem provocado grandes congestionamentos de tráfego rodoviário. Ainda,
há a repercussão, desse incremento das frotas, sob os impactos ambientais.

Segundo Rubim e Leitão (2013), se faz necessário a construção de uma cidade diferente da
que temos hoje, mais inclusiva e socialmente justa. Para isso, é imprescindível a adoção de
duas medidas complementares: a melhoria do transporte público coletivo e a revisão dos
benefícios concedidos, de forma direta e indireta, ao usuário do transporte individual
motorizado, seja durante a produção, comercialização ou uso do carro. Pois a relação entre os
subsídios e incentivos dados ao transporte individual e ao coletivo é da ordem de oito para
um. Essa tendência do governo parece ignorar que, nos grandes centros urbanos, somente
35% das viagens urbanas motorizadas são realizadas por esse meio, contra 64% realizadas por
ônibus e metrô (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA-IPEA, 2011).
Nesse sentido, também deve haver uma descentralização dos locais onde há geração de
emprego e renda. Se as oportunidades de empregos estão mais próximas dos cidadãos se
reduzirá significativamente a necessidade de deslocamentos. Outra ação a ser considerada
tratar-se-ia do incremento das malhas de transportes públicos interligados. Ainda, é necessário
o esforço de mudança cultural brasileira, que ainda considerada o veículo um sinônimo de
status e crescimento social, enquanto que o transporte coletivo é vinculado ao sinônimo de
pobreza.
Assim, a promoção da mobilidade sustentável depende da conscientização sobre novos
conceitos, não apenas dos gestores públicos, mas da população em geral. O processo envolve
mudança de cultura e é essencial que o conceito de sustentabilidade faça parte das análises
técnicas, introduzindo ou ampliando a utilização de modos de transportes não poluentes e/ou
coletivos, em um mesmo espaço viário (AZEVEDO, 2012).
Este estudo não pretende desmerecer a contribuição da redução do IPI ao crescimento da
economia e a redução do desemprego. Porém, sugere-se que as Políticas Públicas sejam
planejadas para determinadas regiões, respeitando suas características e necessidades locais.
5 Considerações Finais
Desenvolveu-se esta pesquisa visando analisar o comportamento do Estado brasileiro, após a
crise econômica mundial de 2008, no sentido de motivar políticas públicas direcionadas ao
consumismo ou prosperidade compartilhada.
Os resultados da pesquisa demonstram que nas Leis Ordinárias aprovadas pelo Poder
Legislativo, há uma predominância de regulamentações focadas à prosperidade. Por outro
lado, essa situação é contrária no caso dos Decretos regulamentários do Executivo, pois
nesses instrumentos, há uma predominância de políticas públicas focadas no incentivo ao
consumo. Mesmo que o Poder Executivo não tenham competência para inovar sobre as Leis
Ordinárias, em sua margem de conveniência e oportunidade, deu-se prioridade ao consumo.
No entanto, a pesquisa demonstrou que a pesar do Poder Executivo motivar o consumo, não
se comprovou uma promoção explícita ao consumismo, pois mesmo nas ações de consumo
havia alguma variável de desenvolvimento econômico. É o caso da redução do IPI. Que
provocou o incremento do número da frota de veículos nas cidades, aumento do tráfico e da
poluição, porém contribuiu com a manutenção de diversos postos de trabalho no setor
automobilístico.
Notou-se também, na análise dos dados, que o Governo brasileiro tem fracassado na
implementação de medidas duradouras e de longo prazo, no sentido de transformar os
processos econômicos e produtivos. Isso tem mantido o país refém do consumo, como fator
de crescimento econômico. Viu-se a falta de políticas públicas focadas ao transporte coletivo,
principalmente quanto aos financiamentos e subsídios. Ademais, as pesquisas dos Institutos
Especializados demonstram os poucos efeitos produzidos pela Lei de Mobilidade Urbana.

De mesmo modo, constatou-se que o Governo brasileiro não tem motivado a prosperidade
compartilha, pois por meio das Leis Ordinárias, incentiva apenas de maneira isolada ações de
desenvolvimento econômico, conceito que vai além do crescimento econômico, mas bem
menos abrangente que a prosperidade compartilhada proposta por Jackson (2013).
A resposta à pergunta da pesquisa se deu por meio da análise da literatura relacionada ao
tema, das legislações federais e das pesquisas dos Institutos Especializados, e com o auxílio
da técnica de triangulação nos permitiu concluir qual está sendo o posicionamento do Estado
brasileiro, após a crise econômica mundial de 2008.
Este estudo traz uma nova contribuição para a área da Gestão e Políticas Públicas, pois por
meio de análise técnica, sem apelações ideológicas e políticas, descreveu-se o posicionamento
do Estado brasileiro quanto ao Setor Automobilístico após 2008, e ademais se infere que essa
atitude seja uma tendência para demais setores da economia. Na prática pretende-se chamar
atenção dos Gestores Públicos quanto ao risco das medidas de curto prazo e apenas paliativas,
bem como, para a internalização das lições trazidas pela crise econômica mundial de 2008.
Talvez uma limitação do estudo seja a falta de contato com os cidadãos interessados e/ou
beneficiários pelas legislações do Setor Automobilístico, visando entender quais foram as
repercussões dessas legislações em suas vidas, pois o estudo concentrou-se principalmente no
próprio teor das legislações.
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Apêndice 1: Leis Ordinárias relacionadas com o Setor Automobilístico
IDENTIFICAÇÃO
DATA
(N.º LEIS)
EDIÇÃO

ASSUNTO

CLASSIFICAÇÃO

11.975/2009

07/07/2009

Dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário de Desenvolvimento Econômico
passageiros e dá outras providências

12.113/2009

09/12/2009

Dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados - IPI, na aquisição de Consumo
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros

12.218/2010

30/03/2010

Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional

12.404/2011

04/05/2011

Autoriza a criação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. Desenvolvimento Econômico
ETAV;

12.546/2011

14/12/2011

Dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria
Consumo
automotiva

12.587/2012

03/01/2012

Institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana

12.715/2012

17/09/2012

Institui o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia
Desenvolvimento Econômico
produtiva de veículos automotores

12.788/2013

14/01/2013

Permite a depreciação acelerada dos veículos automóveis para transportes de
Consumo e Desenvolvimento
mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos
Econômico
na tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados

12.860/2013

11/09/2013

Dispõe sobre a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas das contribuições sociais
para o PIS/PASEP E COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de Desenvolvimento Econômico
transporte municipal local

Fonte: Elaborado pelos autores

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Econômico

Apêndice 2: Decretos relacionados com o Setor Automobilístico
IDENTIFICAÇÃO DATA
ASSUNTO
(Nº DECRETOS)
EDIÇÃO
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o
Dec 6.644/2008
18/11/2008 financiamento da seguridade social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta da venda de veículos e
embarcações transporte escolar....
Dispõe sobre a depreciação acelerada de que tratam os arts. 11 e 12 da lei n° 11.774, de 17 de setembro
Dec 6.701/2008
18/12/2008
de 2008. máquinas e equip. ind. automobilística
Dec 6.768/2009
10/02/2009 Disciplina o programa caminho da escola
Regulamenta os incentivos de que tratam o art 11-a da lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1º da
Dec 7.422/2010
31/12/2010
lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999
Dec 7.567/2011
15/09/2011 Dispõem sobre a redução do IPI em favor da indústria automotiva
Regulamenta as condições para aprovação dos projetos de investimento considerados como prioritários na
Dec 7.603/2011
09/11/2011
área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação
Altera o decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011, que regulamenta os arts. 5º e 6º da medida
Dec 7.604/2011
10/11/2011
provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, e dá outras providências
Dec 7.660/2011
23/12/2011 Aprova a tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - TIPI
Dec 7.725/2012
21/05/2012 Altera tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Tipi
Margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para
Dec 7.812/2012
20/09/2012
aquisição de veículos para vias férreas
Incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores - inovarDec 7.819/2012
03/10/2012
auto
Dec 7.834/2012
31/10/2012 Altera tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados
Dec 7.879/2012
27/12/2012 Altera a tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - TIPI
Dec 7.969/2013
28/03/2013 Prorrogar a validade de habilitação ao programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento
Dec 7.971/2013
28/03/2013 Altera a tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - TIPI
Altera o decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, que regulamenta os arts. 40 a 44 da lei nº 12.715, de
Dec 8.015/2013
19/05/2013
17 de setembro de 2012, e os arts. 5º e 6º da lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011
Altera a tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo decreto nº
Dec 8.168/2013
23/12/2013
7.660, de 23 de dezembro de 2011
Altera o decreto nº 7.816, de 28 de setembro de 2012, para dispor sobre margens de preferência na
Dec 8.171/2013
23/12/2013 aquisição de caminhões, furgões e implementos rodoviários, para fins do disposto no art. 3º da lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993
Altera a tabela de incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo decreto nº
Dec 8.279/2014
30/06/2014
7.660, de 23 de dezembro de 2011
Fonte: Elaborado pelos autores
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Consumo e Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento Econômico
Consumo e Desenvolvimento
Econômico
Consumo
Desenvolvimento Econômico
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